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ingång
Håll ut!
Aldrig förr har jag skrivit en 
ingångstext till Herrnhuts 
Brödramission i en så dramatisk tid 
som denna. Så mycket är annorlunda. 
Många härhemma sitter i karantän och 
känner sig ensamma. 

Ute i världen lider miljoner människor 
svårt, inte bara av Coronapandemins 
härjningar, utan ännu mer av dess 
ekonomiska och sociala konsekvenser. 

Sett till situationen bland världens 
fattiga ter sig våra problem ganska 
futtiga. I Sverige har vi stor anledning 
att känna tacksamhet, trots allt. 

Då vi mestadels jobbar på distans får 
telefonen gå varm.Vi får på avstånd, 
uppmuntra varandra!

Bibeln speglar alla tänkbara 
livsförhållanden. Den är inte 
främmande för ännu värre katastrofer 

än de vi upplever idag. En sådan tid 
var den babyloniska fångenskapen då 
Klagovisorna skrevs: 

”Men Herrens nåd tar inte slut, 
hans barmhärtighet  tar aldrig 
slut.
Varje morgon är den ny – stor är 
din trofasthet.”        Klagov. 3:22-23

I all nöd finns det en ljusning, då vi 
håller oss till Gud. Hans barmhärtighet 
och nåd varar för evigt!

Jag vill från mitt hjärta önska dig en fin 
försommar och sommar. Ge inte upp! 
Förhoppningsvis kan vi snart få mötas 
igen!

Klas Lindberg
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Li
Arbetet med Alphakurser har sedan 2012 varit en viktig del i 
Brödraförsamlingens verksamhet. 
Genom dessa kurser har flera hittat ett andligt hem i vår 
gemenskap. 
En av dem är Li Li från staden Yuan Nang i sydvästra Kina. 
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När jag ser tillbaka på de 15 
åren som jag varit borta från 
Kina förstår jag att det inte 
var jag som sökte Gud utan 
han som sökte mig.

Lis livsberättelse börjar på den kinesiska 
landsbygden. Hans far var gymnasielärare 

och värderade utbildning högt. 
Kulturrevolutionen i Kina hade påverkat 
hela nationen negativt och det rådde stor 
brist på resurser. Ingen hade råd att bekosta 
Lis fars studier så han fick lov att läsa in sin 
gymnasielärarkompetens på fritiden. Båda 
föräldrarna hade arbete i dessa svåra tider, 
så barnen led inte av direkt fattigdom under 
uppväxten. Lis far gav sina barn en strikt 
uppfostran och poängterade för dem att en 
bra utbildning ger en bra framtid. 

Då man är ung uppskattar man inte alltid 
föräldrarnas planer för sina barn, medger Li. 
Hans far fick ofta säga åt Li, då han längtade 
ut och ville vara med de andra barnen, att 
vända om och gå tillbaka in på rummet och 
plugga. Pappa ville oss väl och önskade att 
vi skulle slippa gå igenom de svårigheter 
som han själv tvingats genomlida. 
Hans devis var: ”No pain/no gain!” 
Alltså ungefär: ”Utan ansträngning ingen 
framgång!” Var och en var ansvarig för sin 
egen framtid, ansåg han.

Li hade en närmare relation till sin mamma. 
Hon kom från ett mer välbärgat hem där man 
drev ett privat företag. Man hade till och 
med haft ett hembiträde. Det ansågs vara 
mycket kapitalistiskt. Familjen fråntogs 
sina privilegier och fick lida svårt.

Li har tre systrar. Den äldsta blev en förebild 
och han följde i hennes fotspår. 

När systern flyttade till Finland följde Li 
efter. De två yngsta systrarna blev kvar i 
Kina. Li hade pluggat kultur och språk på 
ett lokalt universitet i Kina. Nu skrev han 
in sig på universitetet i Helsingfors och på 
Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, 
där han tog en filosofie doktorexamen i 
ekonomi. 

På Svenska Handelshögskolan i 
Helsingfors sker all undervisning på 

engelska men för att kunna bli en del av 
det finska samhället blev han tvungen att 
lära sig finska. Kontakten med Svenska 
Handelshögskolan hade öppnat hans ögon 
för Sverige. Han började intressera sig 
för den svenska kulturen och det svenska 
språket.

I Finland introducerades Li för den kristna 
tron. Hans syster tillhörde en mycket varm 
kristen gemenskap i Helsingfors. 
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Jag hade sett fram så 
mycket mot att få visa 
min mamma Sverige i 
sommar. Men så kom 
Coronapandemin i vägen... 

Efter ett tag kändes det helt naturligt för 
Li att låta döpa sig och sedan dess kallar 

han sig  för kristen.

Efter tio år i Finland kändes Sverige alltmer 
lockande. Under hela sitt yrkesverksamma 
liv har han arbetat med IT. För fem år 
sedan flyttade Li över till Stockholm och 
började arbeta som affärsadministratör, 
något som han utbildat sig till på Svenska 
Handelshögskolan i Helsingfors. 

Han sökte sig också till olika kyrkor i 
Stockholm, på jakt efter en gemenskap 
som liknade den han haft i Finland och 
en plats där han kunde praktisera svenska 
språket. En dag fick han syn på en Alpha-
kurs i Evangeliska Brödraförsamlingens 
regi. Han anmälde sig och började gå på 
gudstjänster och andra samlingar. Han fann 
den gemenskap som han längtade efter. 
Li menar att det inte bara var en andlig 
gemenskap utan det kändes som en riktig 
familj, med varma och personliga relationer 
och med mycket bra stämning. ”Här hittade 
jag den frid och gemenskap jag sökte och 
jag fick mer än så.” 

Idag arbetar Li med IT som service manager. 
Yrkesbanorna har växlat och vid varje nytt 
spår har han upptäckt nya förmågor hos sig 
själv. Idag har Li både finskt och svenskt 
medborgarskap.

”Hur klarar du att leva så isolerat nu, som 
vi alla måste göra under Corona-krisen?”, 
frågar jag.

”Man lär sig av allt man går igenom. I de 
stora omställningarna som det innebar att 
komma till ett helt nytt land, upptäckte jag, 
den potential som fanns inom mig och det 
blevt lättare att ta till sig bibelns visdom. 
Jag vet att som min dag är, så skall min 
kraft också vara… Li citerar Rom 8:28: 
Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som 
älskar honom att nå det goda, dem som han 
har kallat efter sin plan.”
I den gamla översättningen löd orden: 
”Men vi veta att för dem som älska Gud 
samverkar allt till det bästa, för dem som är 
kallade efter hans rådslut.” Vi vet inte vad 
som väntar runt knuten men vi får lita på att 
han har sitt finger med i allt.

Den här pandemin har blivit en 
påminnelse om att det finns saker som 

vi inte kan kontrollera – vi måste överlämna 
oss i Guds hand. Då kommer Gud till slut 
att segra i våra liv.

Mitt liv i Kina är annorlunda mot livet här. 
Hemma brukade jag alltid få hjälp av min 
familj. Här upplever jag hur Gud griper in. 
Det är spännande.

Jag hade sett fram så mycket mot att få visa 
min mamma Sverige i sommar. Pappa lever 
inte längre. Men så kom Coronapandemin 
i vägen och jag kan inte besöka mamma i 
Kina och hon kan inte komma hit. Vi håller 
kontakt via nätet, men jag hoppas att jag 
snart ska få visa henne allt fint i Stockholm.
Med de orden lämnar vi Li åt sitt fortsatta 
arbete med att hjälpa folk som fastnat 
framför sina datorer.

Klas Lindberg
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. ”Herre Jesu, vare 
och förblifve denna 
sals härlighet!”

Christina Charlotta reste sig till slut ur sorgen efter sin älskade 
make Erland och tog till slut tag i alla göromål som väntade. 
Huset hon bodde i på Lilla Trädgårdsgatan (alldeles norr om 
Kungsträdgården, vid nuvarande Kungsträdgårdsgatan) behövde 
renoveras. Hon hade länge haft en dröm om att skapa en sam-
lingssal för den lilla Brödraförsamlingen som hade haft sådana 
problem med att samlas på vindar eller i källare, ständigt i fara att 
bli upptäckta. Polisen hade fullmakt att stoppa samlingarna och 
utdöma dryga böter för de ansvariga. 
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Avslutningen av berättelsen om Avslutningen av berättelsen om 
Christina Charlotta Hjärnes livChristina Charlotta Hjärnes liv

del 4del 4

På gården fanns ett vagnslider. Ovanpå 
detta kunde man bygga en lämplig, ljus 

och luftig sal. Drömmen som blev till bön 
började ta form och Charlotta Christina 
kom överens med byggherren om hur hon 
ville att det skulle se ut. Hon hade varit 
orolig för kostnaden för denna omfattande 
reparation och tillbyggnad men allt löste 
sig, dock inte utan svårigheter. Under åren 
1777 och 1778 höll arbetet på och den 
27 juli gick hon för första gången, glad i 

hågen, upp för trappen för att bese den nya 
samlingssalen. Hon blev mycket besviken. 
Det såg inte alls ut som de hade kommit 
överens om. Salen var mörk och det var 
lågt i tak. Till sist kunde hon förlika sig 
med denna motgång, då hon tänkte på att 
den käre Frälsaren också ödmjukat sig och 
kommit i ringhet till oss människor. 
Hon bad honom förhärliga sig i denna 
sal och välsigna den med sin närhet. 
”Herre Jesu, vare och förblifve denna 
sals härlighet!” Med dessa ord blev hon 
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Invigningen av den första salen
Den 1 maj 1779 invigdes den nya salen 

i 126 trossyskons närvaro. Även några 
kära släktingar var med på invigningen. 
Charlotta Christina berättar att hon kände 
sig både förödmjukad och glad. Under 
ymniga tårar flöt en tacksamhet fram över 
det förflutna som parades med en stark 
förväntan på vad framtiden kunde bära med 
sig. Hon bad att Jesu frid skulle härska i 
salen, ja över hela Sveriges land.
Denna lilla sal kom att betyda mycket för 
den unga Brödraförsamlingen under de 
kommande åren. Gruppen växte och fler 
och fler började känna en längtan efter 
större utrymme och frihet. 
1782 bad Christina Charlotta Gud om en 
ny och större sal. Hon insåg att hon måste 
lämna in frågan om bygglov till kungen. 
Konventikelplakatets begränsningar 
innebar förbud för all andlig verksamhet 
utanför Svenska kyrkans kontroll. Den 
ende som kunde ge ett undantag från detta 

var kungen, Det såg mörkt ut så hon vände 
sig först till synoden i Tyskland och bad 
om råd. De överlämnade hela ansvaret för 
saken i hennes händer och bad Gud om att 
hon skulle få frimodighet och vishet att 
föra det hela i hamn. 

Christina Charlottas tog mod till sig och 
kontaktade sin gode vän landsfiskalen 

Ekman. Tillsammans rådgjorde de om 
hur denna begäran om bygglov skulle 
utformas. Skrivelsen överlämnades sedan 
till professor Hallblad som lovade att ta 
den till biskop Taube som åtog sig att 
anbefalla den inför kungen. Biskopens 
positiva inställning gav henne visst hopp. 
Efter tre veckor, den 13 september, kom så 
det glada budskapet från kungen, Gustav 
III. Han hade bifallit hennes begäran i 
alla stycken. Christina Charlotta brast ut 
i lovsång: ”Lova Herren min själ och allt 
som är i mig, lova hans heliga namn!”
Den 1 november lades grundstenen till det 
nya bygget.

En del av den Hjärneska tomten (kartan th) 
såldes sedemera till Berns Salonger 
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Christina Charlotta hade vid det här 
laget hunnit bli ganska sjuklig och 

försvagad i kroppen. Att leda ett stort 
byggprojekt var för henne helt otänkbart. 
Tack och lov ställde baron Lagerbjelke och 
lärfthandlaren och stadsmajoren Abraham 
Keijser sina krafter till förfogande. Den 
stora glädjen över att detta kyrkbygge 
hade blivit möjligt, mot alla odds, 
uppväckte en sällan skådad generositet i 
Brödraförsamlingen. Bygget fullbordades 
utan att det var ebb i kassan en enda gång. 
Detta var en historisk händelse: den första 
lutherska kyrkan som byggts med privat 
finansiering sedan reformationen stod nu 
på plats.

Den 12 september 1784 kunde den nya 
kyrksalen invigas under stor glädje. 

Charlotta Christina hade vid det här laget 
hunnit bli så försvagad att hon dragit sig 
undan offentlighetens ljus. Hon fanns 
med men höll sig i bakgrunden. Utöver 

sina olika kroppsliga sjukdomar hade hon 
också i trettio års tid varit delvis förlamad. 
Trots detta behöll hon sitt glada lynne och 
talade aldrig om sina fysiska åkommor. 
Så ofta hon kunde lät hon sig bäras till 
de offentliga sammankomsterna, dock 
alltmer sällan. Efter juli månad 1803 var 
det omöjligt för henne att över huvud taget 
bevista gudstjänsterna.
Hennes betydelse för den Evangeliska 
Brödraförsamlingen kan inte nog 
understrykas. Allt sedan hon fått ljus 
över försoningen och börjat utveckla en 
allt innerligare kärleksrelation till sin 
Frälsare hade hon varit aktivt involverad i 
Brödraförsamlingens alla angelägenheter.

Man kom ofta till henne för att få 
råd. Hon var bildad och hade en 

exceptionell förmåga att uttrycka sig i tal 
och skrift, en gåva som församlingen hade 
stor nytta av. Många höga societetspersoner 
såg på henne med aktning. Hon hyste stor 
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kärlek till sin familj och sina vänner, men 
också till de fattiga. Ibland resulterade 
hennes generositet i att hon själv led brist.
Hennes dagböcker vittnar om att hon dag 
och natt varit engagerad i att hjälpa andra. 
Ofta drog hon sig undan i ensamhet för 

att be och samtala med sin käre Frälsare. 
Hon bekände synder och utgöt sitt hjärta 
inför Gud i bön och tacksägelse. Hon ansåg 
att hennes sjukdomar bidragit till att föra 
henne närmare Jesus. 

Bilden ovan: 
Fasaderna mot Kungsträdgården 
idag.

Bild till höger: 
I slutet av 1800-talet låg 
Bastmans Sportmagasin vid 
Kungsträdgårdsgatan 12.           
Till höger på det gamla kvittot 
syns fortfarande kyrksalen.
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Vid nyåret 1804 var det tydligt att hennes 
krafter höll på att ta slut. Hon kände sig 

fri från sina plågor. Den 7 februari syntes 
tydliga tecken på en inflammation. Läkaren 
informerade henne om hennes annalkande 
slut och han frågade henne om hon blev 
orolig över att få höra detta. ”Inte alls”, 
svarade hon, ”jag förlorar ju ingenting. Så 
länge jag lever är den käre Frälsaren hos 
mig och när jag är död är jag hos honom.” 
Även denna sista dag skrev hon med 
darrande hand i sin dagbok.

Den 15 februari somnade hon stilla in i 
kretsen av sina vänner, i en ålder av 82 år. 
Hon begravdes först i gravkoret i Jakobs 
kyrka varifrån hon senare flyttades hon till 
familjegraven vid Bromma kyrka.
Vi är många som känner djup tacksamhet 
till denna kvinna vars osjälviska liv också 
har gett oss som lever över tvåhundra år 
senare en möjlighet att fortsätta den mission 
hon lade första handen vid. 

Kyrkan är sedan länge riven. Det var ju en 
enkel träbyggnad som inte kunde motstå 

tidens tand. Dessutom tvingade ekonomin 
och den nya stadsplaneringen församlingen 
att sälja av den värdefulla tomten, den 
Hjärneska malmgården. Tomten bestod 
av kvarteret Näckström, (Berns hotell 
ligger vid Näckströmsgatan) norr om 
Kungsträdgården. Den sträckte sig ner 
mot Packaretorgsviken, numera igenfylld, 
men som då hade vattenförbindelse med 
nuvarande Nybroviken. I servituten hade 
staden lovat att muddra regelbundet i viken 
så att man kunde fiska från tomten.

Först ut att köpa en bit av den stora tomten 
efter staden var Berns salonger. Försälj-

ningen föregicks av en diskussion inom 
församlingen där man frågade sig om det 
verkligen var rätt att låta en bit av Herrens 
mark övergå till ett nöjesetablissemang. 
Man kom fram till att det inte var någon 
fara och försäljningen verkställdes. Nu finns 
det bankpalats, en katolsk kyrka, en judisk 
synagoga, konsthandlare och ytterligare 
nöjesinrättningar samt del av en park, Ber-
zelii park på den gamla tomten.

Församlingen blev rik och pengarna inves-
terades mestadels i fastigheter. 
Från dessa dagar har mycket vatten runnit 
under broarna. Min företrädare Michael 
Hertzsch forskar just nu i Brödraförsam-
lingens historia under 1800-talet. Låt oss 
hoppas att vi kan få smakprov på denna 
spännande historia i framtiden.

År 1995 förändrades mycket och Evang-
eliska Brödraförsamlingen tvingades 

göra en nystart under mycket knappare 
omständigheter. Men församlingen finns 
kvar och med den en fortsatt stor tacksam-
het till Christina Charlotta Hjärne. Våra 
tankar går ofta till henne. Hon är en god 
förebild på många sätt. Hennes kärlek 
till den uppståndne Frälsaren och hennes 
böneliv är både gripande och inspirerande. 
Hennes vision var att så länge det finns en 
enda människa i Stockholm som fortfarande 
älskar Jesus så ville hon att det skulle finnas 
en fristad för den personen.
Vår strävan är att Evangeliska Brödraför-
samlingen i Stockholm också idag ska vara 
en sådan Jesuscentrerad fristad, präglad av 
hans kärlek och frid.

Klas Lindberg
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missionsrapporter

Albanien stängde ner väldigt 
konsekvent och radikalt då man 
fick kännedom om de första 
Covid-19-fallen i landet. 
Från den andra veckan i mars 
förbjöds all och flygplatsen 
stängde direkt. Alla skolor och 
universitet stängde också. 

Den stora parken, som var något av 
stadens lunga låstes och efter bara 

några dagar började barnen klättra på 
väggarna i frustration över att de inte fick 
gå ut. De som bröt mot utegångsförbudet 
hotades av dryga böter. I början var endast 
inköp i mataffärer och apotek tillåtna. En 
person från varje hushåll var tillåten att 
gå ut mellan kl. 05.00 och 17.30. En kort 
period stängdes även affärerna, men har 
nu öppnats igen. För att ta sig någonstans 
i närområdet med bil krävs polistillstånd. 
Ingen får lämna den region man bor i.
Personer över 60 får överhuvudtaget inte 
gå ut, förutom på lördagar fram till kl. 
11.00. Barn får vara utomhus på söndagar 
fram till kl.11.00 i sällskap av en förälder. 
Regeringen menade att dessa hårda restrik-
tioner var enda sättet att förhindra att det 
bristfälliga sjukvårdssystemet inte kollap-
sade helt. 

Sista veckan i april har man börjat lätta 
något på restriktionerna. Några fler affärer 
har tillåtits öppna men inga restauranger, 
barer eller frisörsalonger. Hela skolsyste-
met kommer att vara stängt ända fram till 
hösten 2020. Man räknar med att tidigast 
den 25 juni kunna häva avstängningen av 
samhället. Fram till dess lyfts restriktioner-
na av i små steg.
Dena Grillo Furtazi, som leder kyrkans 
arbete i Albanien berättar att trots den svåra 
situationen har församlingsmedlemmarna 
kommit närmare varandra. Det finns en 
förhoppning om att kyrkan ska bli starkare 
efter Coronapandemin. Varje dag kl. 17.00 
möts man över nätet via WhatsApp. Dena 
leder först en andakt. Sedan läser man ur 
bibeln, ber, sjunger och delar vad de olika 
medlemmarna har i sina hjärtan. De är just 
nu över 60 som möts så här varje dag, men 
de skulle kunna vara ännu fler, särskilt fler 
ungdomar under 18. 
Dena säger att vi försöker, utan att bryta 
mot utegångsreglerna, hjälpa dem som 
har det svårt. Dessa personer har blivit vår 
kyrkas främsta prioritet. Vi vill inte bara 
samlas för att tillbe Gud, utan fortsätta 
att vara en familj som försöker nå ut till 
människor i deras kontext och finnas till för 
dem på det sätt vi kan.
Vi började med att stödja våra mest be-
hövande medlemmar med små personliga 
donationer. Före påsken blev vi välsignade 



13

av en generös gåva (5000 €) från våra trossyskon i 
Evangeliska Brödraförsamlingen i Stockholm. Vi 
är så tacksamma för det snabba stödet vi fick! Det 
förändrade vårt påskfirande. Nu kunde vi hjälpa 41 
familjer i Tirana, både våra egna medlemmar och 
några andra familjer som hade det mycket svårt. 
Också församlingarna i Burrel, Pogradec, Elbasan 
och Lezhe fick hjälp, totalt 92 familjer.

ALBANIEN
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David William Daniels, som 
Evangeliska Brödraförsamlingen 
i Stockholm stöder ekonomiskt, 
är ordförande i den 
sydafrikanska Brödrakyrkans 
ungdomsorganisation. Han 
berättar att situationen i Sydafrika, 
orsakad av Coronapandemin, är 
mycket svår. 

Hela landet har stängt ner sedan mitten av 
mars och endast de nödvändigaste besö-

ken till mataffärer och apotek är tillåtna. Den 
första tiden av nedstängning hade man inte 
särskilt många fall av Covid-19. Man ville 
till varje pris undvika att pandemin spred sig 
i kåkstäderna. Den sanitära situationen är 
redan så undermålig att en kraftig virussmitta 
där skulle innebära en katastrof. Dessutom är 
sjukvården för de fattiga väldigt begränsad. 
Det råder fortfarande en stor obalans mellan 
fattiga och rika i Sydafrika. Situationen i kåk-
städerna börjar bli allt mer ohållbar och jakten 
efter mat är på sina håll desperat. Polisens, i 
mångas tycke, alltför hårda tag verkar få svårt 
att hålla stånd mot den jäsande desperationen. 
Till de positiva sakerna hör att befolkningen i 
stort sluter upp runt presidenten Cyril Ramap-
hosa och hans regering. Direktiven uppifrån 
följs med undantag från vissa kåkstäder och 
man håller sig hemma. Smittspridningen är 
därför med svenska mått mätt fortfarande 

Vjollca Mazi, som varit med från 
starten av arbetet och en av grundarna 
för kyrkan skriver: ”Vi är verkligen 
mycket tacksamma för gåvan som våra 
systrar och bröder i Sverige skänkt oss. 
Ni har visat ett stort hjärta och vi är så 
tacksamma för era böner och för att ni 
står tillsammans med oss i vår dagliga 
kamp.”
Det betyder så mycket att kyrkan därne-
re kan ge till dem som lider. Det stärker 
hennes trovärdighet och efter krisen 
vet folk att den Luthersk-herrnhutiska 
kyrkan i Albanien inte bara pratade utan 
stod på de svagas sida i praktisk hand-
ling när allting var som värst.
Tirana är Europas restaurang- och 
bartätaste stad. Många som haft sin 
arbetsplats i den  miljön, liksom i hotell-
näringen blev av med jobben. Eftersom 
25 % av dessa inte var registrerade hade 
de ingen försäkring och får därmed inte 
ett öre av staten. De personliga bespa-
ringarna har inte räckt långt och landet 
står inför en mycket svår ekonomisk 
situation.
Utifrån detta allvarliga läge har styrel-
sen för stiftelserna som ger Evangeliska 
Brödraförsamlingen sitt stöd, beslutat 
om att ge ytterligare en missionsgåva på 
10 000 € för att lindra nöden.
Fortsätt alltså att be och ge! Och 
stort tack för alla gåvor som redan 
kommit in. Vi vill fortsätta att ge 
vårt stöd.

SYDAFRIKA
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ganska måttlig. Men de ekonomiska resur-
serna hos de fattiga tar snabbt slut eftersom 
de inte är tillåtna att arbeta. Många befa-
rar att en stor hungersnöd står för dörren. 
Därför har regeringen beslutat m att ta upp 
lån på motsvarande 500 miljarder Rand 
(motsvarande ung. 250 miljarder svenska 
kronor) för att hjälpa dem som råkat mest 
illa ut. 
Ungdomarna i Brödrakyrkan håller kontakt 
med varandra via digitala medier och är 

mer än någonsin motiverade att hjälpa till 
och bistå dem som har det svårt. På vissa 
ställen har man fått tillstånd att upprätta 
soppkök. Läger och större samlingar skjuts 
på framtiden, men än så länge håller man 
modet uppe.

Låt oss fortsätta att be!                      
Våra syskon i Sydafrika behöver 
verkligen våra förböner.
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Tips för dig som sitter i karantän
 För att uppmuntra sig själv och eventuellt också andra, kan man inspireras av    
 en gammal herrnhutisk tradition: Var och en förväntades skriva ner sin     
 livsberättelse (Lebenslauf). Varför inte pröva? Du kan börja med att...

 Ta fram papper och penna, alternativt sätt dig vid datorn och fundera en stund
 över några tillfällen i livet som varit särskilt betydelsefulla. Beskriv vad som 
 hände och hur det påverkat dig.  

 Tacka Gud för Hans trofasthet i livets svåra stunder.
 Tacksamhet är en nyckel till  glädje!

 Rensa garderoben och bokhyllan. Gör dig av med sådant du inte längre behöver, 
 gamla prylar som samlar damm, böcker du aldrig kommer att läsa, gamla kläder 
 och skor. Friheten som kommer då man avlägsnat onödiga ting från sitt liv är
 värd sitt pris.

 Visa omsorg om dina närmaste, men också nya och gamla vänner!                                      
      Att återuppta kontakten kan ge dig många härliga stunder vid telefonen. 
 Eniro eller Hitta.se hjälper dig att hitta telefonnumren.

  Passa på att läsa en hel bibelbok i ett sammanhang, inte bara ett par verser i taget.   
 Att läsa en bibelbok i sin helhet kan ge nya insikter. Första Moseboken,     
 Predikaren, Höga visan eller profeten Jesaja är spännande att läsa.   

Så fort vi kan börja samlas igen på Sibyllegatan 13, meddelar vi er per brev. 
Till dess, kära vänner,  håller vi kontakt digitalt eller via telefon. 


